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  چكيده
هاي مختلف ترجمـه   هاي پهلوي است كه به زبان ترين كتاب شده از شناخته نامه ارداويراف
متنـي اسـت    نقـل شـده   در روايات داراب هرمزدياركه  ها يكي از اين ترجمه ؛شده است

 سروده يازدهم هجريدر اوايل قرن  آن را نوشيروان مرزبان كرمانيا كهبه فارسي نو منظوم 
هاي ديگري نيز از اين مـتن بـه نظـم و نثـر فارسـي موجـود اسـت؛ ازجملـه          متن است.

هـايي را   اعتقاد انوشيروان كامل نبـوده و او بخـش   زرتشت بهرام پژدو كه به نامة ارداويراف
 كردن متن، انوشيروان خود به نظم آن بـا همـان   بهانة كامل ناگفته گذاشته است. بنابراين، به

انوشيروان مطالبي آمده است  نامة ارداويرافوزن اشعار زرتشت بهرام اقدام كرده است. در 
موضوعاتي چون اسـاطير و  هاي ديگر وجود ندارد. او به  نامه كدام از ارداويراف كه در هيچ
. هـاي پهلـوي و فارسـي توجـه نشـان داده اسـت       هاي اساطيري بيش از نمونـه  شخصيت
هاي شعر فارسي زرتشتي، اهميت بسياري  ان مرزبان، يكي از نمونهانوشيرو نامة ارداويراف

  هاي محتوايي، ادبي، و زباني آن بررسي شده است.  دارد؛ در اين پژوهش ويژگي
  ، انوشيروان مرزبان كرماني، پازند، پهلوي، فارسي زرتشتي.نامه ارداويراف ها: كليدواژه

  
  

                                                                                                 

  azarandaz@uk.ac.irگر پژوهشكدة فرهنگ اسالم و ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران،  پژوهش *
    ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران (نويسندة مسئول) **

mbagherih@uk.ac.ir  
  25/12/1399، تاريخ پذيرش: 20/08/1399تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 



 1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   2

  مقدمه. 1
هايي است كه به  ترين كتاب ترين و معروفارزشمنديكي از  1ارداويرازنامهيا  نامه ارداويراف

زرتشتي نوشته شده است. موضـوع ايـن كتـاب رفـتن      ةزبان پهلوي ساساني يا فارسي ميان
پـاداش يـا پـادافرة    قديسي به نام ويراف يا ويراز بـه بهشـت و دوزخ و بـرزخ و مشـاهدة     

هـاي بسـيار محبـوب در ميـان      از كتاب نامه ارداويراف .ر آن جهان استن دكردارهاي آدميا
هاي گوناگوني از اين كتاب  همين توجه باعث پديدآمدن شكل ؛جامعة زرتشتيان بوده است

جز از پهلوي، تحريري بـه پازنـد دارد و نيـز بـه سنسـكريت و      ، نامه ارداويرافشده است. 
ليسي ترجمه را نخستين بار هوگ و وست به انگ نامه ارداويراف. گجراتي ترجمه شده است

هاي ديگري از ايـن مـتن موجـود اسـت، امـا       . ترجمه)1872(و به اروپاييان معرفي كردند 
چاپ رسيده اسـت. ايـن    به 1984اي كه براي ايرانيان آشناست اثر ژينيو است كه در  ترجمه

 ).1382 نامه ارداويرافكتاب با ترجمه و تحقيق دكتر ژاله آموزگار منتشر شده است (بنگريد به 
فصل است. كتاب به نثري ساده نوشته شده  101داراي  پژوهش ژينيو پهلوي نامة رداويرافا
خرتري است. ايـن  أمطالب كتاب قديمي است، اما صورت فعلي آن داراي زبان پهلوي مت و

هـاي غربـي    گران قـرار گرفـت و در زبـان    كتاب از اواسط قرن نوزدهم موردتوجه پژوهش
  . )Gignoux 2011: 357( ترجمه و منتشر شد

 دليـل محبوبيـت ايـن مـتن،     بـه پس از فروپاشي ساسانيان و پيـدايش اسـالم در ايـران،    
 2.كردنـد فارسـي ترجمـه و منتشـر     نظـم و نثـر   بههاي متعددي را  نامه ارداويرافزرتشتيان 

نـويس آن متعلـق بـه     تـرين نسـخة دسـت    اي است به نثر كه قديمي ها ترجمه ترينِ آن كهن
) است. روي اين اثر داريوش كارگر در دانشگاه اُپساال پژوهش كاملي 1527يزدگري (  896

 نامـة  ارداويـراف انجام داده است. برپاية سنجشي كه كارگر ميان اين متن و صورت پهلـوي  
ها از دو آبشخور  ها به اين نتيجه رسيده است كه آن آن  پهلوي انجام داده و با بررسي تفاوت

اند. كارگر براي اثبات ديدگاهش به عناصر معناداري كه در صورت  فتهمتفاوت سرچشمه گر
فارسي زرتشتي وجود دارد تكيه كرده و به اين نتيجـه رسـيده كـه يـك روايـت حماسـي       

شدة آن اسـت   زرتشتي از اين متن وجود داشته كه متن پهلوي موجود گزارش زرتشتي پيش
)Kargar 2009: 185-187متون منظوم فارسي زرتشتي با هم و نيز با  جاكه متن پازند و ). ازآن

تر از نسخة پهلوي بـوده اسـت    اند و بنابه گفتة تاواديا، نسخة پازند كهنه متن پهلوي متفاوت
وجـود   نامـه  ارداويـراف هاي متفاوتي از  توان احتمال داد كه نسخه ). مي161: 1383(تاواديا 

نسكريت، يا فارسي زرتشتي از يـك  داشته است و كاتبان مترجم پهلوي، پازند، گجراتي، س
  .اند نسخة واحد استفاده نكرده
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 ت اسـت: نخسـت  در دسـ  نامـه  ارداويـراف از بـه فارسـي زرتشـتي    سه ترجمة منظوم 
اول بـار آسـا در   را اين كتاب  ؛ر بحر هزجي دا منظومه، زرتشت بهرام پژدو نامة ارداويراف

گفتـه   زرتشت بهرام مـتن منثـور پـيش   كرد. ظاهراً، منبع راه با متن پهلوي منتشر  هم 1902
 احتمـاالً  استناد اشعار ابتـداي آن  به فريبرز يزدي كه كاوس نامة ارداويرافبوده است؛ دوم، 

روايي بهمـن   ) كاوس پسر فريبرز در نوساري و در دورة فرمانق 899يزدگردي ( 902در 
. )105: 1386 خانة ملـي پـاريس هسـت (آموزگـار     اي از آن در كتاب نسخه؛ سروده است

اي نكـرده اسـت؛ سـوم،     خود به كار زرتشت بهرام پـژدو اشـاره   نامة ارداويرافكاوس در 
انوشيروان با هدف تكميل كار زرتشت بهرام پژدو، نوشيروان مرزبان كرماني. ا نامة ارداويراف

بيـت   424 اين اثـر مشـتمل بـر    .را در بحر هزج سروده است نامه ارداويرافپيروي از او،  به
نظـم درآمـده اسـت     ست كه در نيمة دوم سدة شانزدهم يا نيمة اول سدة هفدهم ميالدي بها
)Unvala 1922: II, 331-342 .(  

منظوم انوشيروان مرزبان كرماني كار مستقلي، كه اين اثر را  نامة ارداويرافتاكنون دربارة 
ـ     به اختصـار مطـالبي     هطور كامل معرفي كند، انجام نشده است، اما به نـاظم اثـر و نظـم او ب

اي به زبان فارسـي دربـارة ادبيـات زرتشـتي      اختصاص يافته؛ ازجمله ژاله آموزگار در مقاله
اي به جايگاه ادبي و مذهبي انوشيروان كرمـاني   نوشته است؛ جهانگير فكري ارشاد در مقاله

: 1381پرداخته است؛ پژوهش او فقط معرفي انوشيروان و آثار را در بر دارد (فكري ارشـاد  
انوشيروان،  نامة ارداويرافچنين، حميدرضا دالوند، ضمن گزارشي مختصر از  ). هم105 - 89

ها عبـارت اسـت از    نويس اين متن منظوم را معرفي كرده است. اين نسخه هاي دست نسخه
خانـة مالفيـروز،    هايي كـه در كتـاب   هاي روايات داراب هرمزديار و نسخه نويس همة دست

خانـة مهرجـي رانـا وجـود دارد      ريـا در مؤسسـة كامـا، و در كتـاب    گنجينة مانكجي هات
  ).40 - 39: 1399  (دالوند

ميالدي) پسر مرزبان  1600انوشيروان يا نوشيروان (نيمة اول قرن يازدهم هجري، حدود 
نسـل از   انـدر  اش نسل خانوادهكرماني (راوري) است. مرزبان راوري در كرمان دستور بود و 

ترتيـب   تا شش پشت پدري او به اوستا. براساس انجامة چند نسخة ددستوران زرتشتي بودن
 پسـر دينيـار   ، وپسـر شـهمردان   ،پسـر بنـدار  م، پسـر رسـتم،   پسر بهـرا  ،مرزبان پسر فريدون

. هجـري اسـت   986تاريخ تولد وي حدود سـال  ). Gholami 2015: 18شناسايي است ( قابل
و  ،پدربه خط مرزبان، هاي فريدون و بهرام داشته است.  تر به نام نوشيروان دو برادر كوچكا

هاي اوستايي و پهلوي متعـددي برجـاي مانـده اسـت.      انوشيروان نسخه تر دو برادر كوچك
اي منظـوم كـه در    مرزبان و فريدون در سرودن شعر هم دسـتي داشـتند. فريـدون در نامـه    
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زبــان)، دو بــرادرش روايـات داراب هرمزديــار برجـاي مانــده اسـت از خــود، پـدرش (مر    
  )Unvala 1922: 150-157برد: ( (انوشيروان و بهرام) نام مي

 فريدون مرا خوانـدي مرزبـان     بــرادرم دســتور نوشــيروان  
 ســه فرزنــد مهتــر بــرادر بــود   چــو بهــرام كهتــر بــرادر بــود

)Unvala 1922: 150-157(  
نوشـيروان، پسـر   ااحتمـاالً   .پيـدا نشـده اسـت    اي هيچ نسـخه  نوشيروان تاكنوناه خط ب
. انوشـيروان مقـام   مند بوده است هتر به ادبيات زرتشتي و شاعري عالق بيش ،تر مرزبان بزرگ

موبدان موبدي داشت و در ميان اين خاندان مشهورتر از همه بود. كلية مراسم بزرگ مذهبي 
به زرتشـتيان هنـد   هجري از كرمان  1036اي كه در تاريخ  شد. در نامه زير نظر او برگزار مي

در روايـات   ).672: 1363فرستاده شده امضاي او جلوتر از ديگران آمده اسـت (شـهمردان   
برجـاي مانـده    منظوم متعددياي و آثار  هاي تاريخي و افسانه از او داستان ،داراب هرمزديار

سـياب  داسـتان افرا ، داستان نوشيروان و مرزبان، محمود داستان سلطان، نامه مزدكمانند  ،است
 نامة ارداويرافمتن  .نامه و ارداويراف ،وصف امشاسپندان ،داستان جمشيد و جمه، پسر پشنگ

  ) نقل شده است.Unvala 1922: 331-342او در جلد دوم روايات داراب هرمزديار (
نوشـيروان مرزبـان   افارسـي سـرودة    نامة ارداويراف معرفيهدف اصلي از اين پژوهش 

هـاي   . هدف ديگر شناخت جنبهاراب هرمزديار نقل شده استكه در روايت د كرماني است
كوشش شـده اسـت مـواردي را كـه      و ادبي اين اثر است. در بخش محتوا ،محتوايي، زباني
فارسـي منظـوم    و ،هاي پهلوي، پازند متن ها تكيه كرده، درمقايسه با تر بر آن انوشيروان بيش

بـه زمينـة    هاي زبـاني و ادبـي اثـر، باتوجـه     زرتشت بهرام پژدو بررسي شود. تحليل ويژگي
  شده در اين پژوهش است. تاريخي بحث و شيوة بيان مصنف آن، از موارد مطرح

  
  . روايت منظوم انوشيروان 2

بهرام پژدو را اش از زرتشت  يرويپخود  نامة ارداويرافانوشيروان مرزبان در همان بيت اول 
  دهد: با تضمين بيتي از او نشان مي

 كنم آغاز از او ايـن نغزگفتـار     بـه نـام آن خداونـد جهانـدار    
  گيرد: و دنبالة سخن را از زبان خودش پي مي

ــديثي گــويم از ارداي   كنم نظمش يكايك چون در صاف   ويــراف ح
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 نامه ارداويرافدهد كه زرتشت بهرام پژدو  كه داستان را آغاز كند، توضيح مي پيش از اين
  نظم درآورده، اما برخي فصول را نانوشته گذاشته است:  را از متني منثور به

 بود شـادان روان او بـه مينـو      همان زرتشت بن بهرام پژدو
 خربه شعر آورد آن اسـتاد فـا     هـاي او سراسـر   بكردش نظم

 بمانده بود اندر نثر چون مغز   وليكن اندكي زان قصـة نغـز  

كند كه او مـاه اسـفند، روز رام، بـا دو تـن از دسـتوران       گونه تعريف مي و ماجرا را اين
» داده دلش به« ،خوانده اش كتابي از زند و به خط پهلوي دربارة ويراف مي زرتشتي در خانه

  نظم درآورد:هاي زرتشت بهرام را به  كه ناگفته
 كه بودم شـادمان در خـان بـĤرام      بـد اسـفندارمد مـه روز هــم رام   
ــر  ــد دفت ــدم از زن ــابي خوان  دو تن دستور با مـن بـود همبـر      ...كت
ــة او    ز ويراف و هـم از احـوال مينـو    ــدم قصـ  ز ازوارش بخوانـ

 كه بر نظم آورم اين شاد و آسان   يــزدان بــدل دادش مــرا آن پــاك

ميـان   انوشيروان مرزبان از چگونگي انتخاب ويراف براي سفر به جهان ديگر سخن بـه 
تفصـيل داده اسـت. او داسـتان را از جـايي      آورد، چون زرتشت بهرام شـرح آن را بـه   نمي

انجام رسانده و نزد شاه ايران، اردشير بابكان، بازگشته و  كند كه ويراف سفر را به شروع مي
كه بـه مـاجراي ويـراف     تر است. در اين متون براي اين هلوي هماهنگاز اين جنبه با متن پ

انـد؛   زيربناي تاريخي بدهند، زمان وقوع آن را به پادشاهي اردشـير بابكـان منتسـب كـرده    
پازند ويراف در زمان پادشاهي گشتاسـب بـه ايـن مأموريـت      نامة ارداويرافكه در  آن حال
رود. طبق منابع زرتشتي، گشتاسب خود مانند ويراف پس از سفر به جهان ديگـر ديـن    مي

  زرتشتي را پذيرفته بود.
كند كه سروش بـه   جا آغاز مي در منظومة انوشيروان، ويراف گزارش سفر خود را از آن

راهـان   راه او در اين سفر اسـت. هـم   د سروش، ايزد آذر نيز هماز ايز غير آيد. به استقبالش مي
كه در متن  آن منثور است؛ حال نامة ارداويرافويراف در اين متن، مطابق متن پهلوي، پازند و 

  كند. راهي مي زرتشت بهرام پژدو ارديبهشت در كنار سروش ويراف را هم
گوش در سـر   نام زرين گير ديگر متن منظوم انوشيروان وجود سگي به تفاوت چشم

هـاي ديگـر چنـين روايتـي گفتـه       نامـه  كـدام از ارداويـراف   پل چينود است كه در هـيچ 
  است: نشده
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 بــدي چــون كــوه ايســتاده برپــا   ديدم عجايب سگ در آنجا همي
 تنومنــدي بســـان كـــوه آهـــن    به زنجير زريـنش بسـته گـردن   

دهنـد   گرمي مي اندازد؛ سروش و ايزد آذر به او دل هراس مي هيبت آن سگ ويراف را به
گـوش اسـت. ديـو و دروج از او     گويند كه اين سگ دوردارندة اهريمن و نامش زرين و مي

گويند كه به مـردم بگويـد    دهد. سپس، به ويراف مي ي ميبان نگهاند و بر چينودپل  در عذاب
بـه حضـور   ار دهد جايگاهش در اين دنيـا در دوزخ تـار اسـت.    هركس در دنيا سگ را آز

 )9، بند 13(فرگرد  ونديدادچنين سگي در متون اوستايي و پهلوي نيز اشاره شده است. در 
دربرابـر  را روان فـرد درگذشـته    اش آن اسـت كـه   پل چينود است كه وظيفـه بان  سگي نگه

، در بنـدهش در  .بان نام برده شده اسـت  از دو سگ نگه 19در فرگرد  ياري رساند وديوان 
سگي مينـوي  «گويد:  كند، درپايان مي هاي چينودپل را توصيف مي فصلي كه محل و ويژگي

ايـن   29 او. م نويس دست). در 129: 1397(دادگي » بر سر آن پل است و دوزخ زير آن پل
از چهار چيزي است كـه كيـومرث بـراي     خوانده شده و نخستين» گوش زرين«سگ به نام 

راه  هـم «گوش كه آنـان را   نخستين سگ زرين«خواهد:  دين در بهشت از اورمزد مي مردم به
مانـد   همة امشاسپندان خوانَد، كه پـيش پـل چينـود در جايگـاه مهرايـزد مـي      » رشنِ راست

 .ايراني داردنقش آخرزماني سگ ظاهراً ريشه در باورهاي هنـدو  ). اين234: 1378(مزداپور 
، يمـه دو سـگ   ودا ريـگ يمه (جـم) در اسـاطير ودايـي سـرور جهـان مردگـان اسـت. در        

كه به حضور  براي آن ارواح ) كهMacdonell 1917: 212راه دارد ( و راهبيني،  چهارچشم، پهن
ممكـن   .)109: 1383(شـايگان   ذرندگي مهيب وي بها ابتدا از جلوي سگ دايباو راه يابند، 

دار بـا تأكيـد    آزاري را در اين اسـطورة ريشـه   انوشيروان در روايت خود پيام منع سگ است
انـد   اي قرار گرفتـه  تأثير جامعه راه كرده است تا زرتشتياني را از عقوبت بترساند كه تحت هم

  نيست.   كه حرمت زيادي براي سگ قائل
ــا    به خلقان گو كه تا داننـد ايـن را   ــه دني ــد ايشــان ســگ ب  نيازارن
 نباشد بيم زين سـگ مـر روان را     كند حرمت به سگ تا اندر اينجـا 
 بگو تا مردمان ترسـند زيـن درد     همــه اينجــا بديــدي اي نكــومرد

كه  بيند كه بر تخت نشسته است؛ درحالي ويراف ايزدمهر را در چينودپل مي سپس، ارداي
هزار سمت چـپ او   هزار فرشته سمت راست و پنج رشن، ترازو به دست، در كنار او و پنج

اند. انوشيروان، برخالف روايت پهلوي، پازند، و متن منظـوم زرتشـت بهـرام پـژدو،      ايستاده
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تر از بقيـة باشـندگان    تر و برجسته عنوان داور برعهده دارد محتشم كه بهايزدمهر را در نقشي 
  پل چينود تصوير كرده است:

ــدم ــزد تخــت بدي ــدانجا مهراي  ترازو بـد بـه دسـت رشـن برپـا        ب
ــر داور   ــادان مه ــود ش ــته ب  ترازو بد بـه دسـت رشـن از زر      نشس
 ز جانـــب راســـت اي شهنشـــا   فرشـــته گـــرد او بودنـــد برپـــا

 يـزدان  ببـين تـو قـدرت آن پـاك       هزاران بـود زيشـان   شمارش پنج
 بگوش او رسيدي جملـه گفتـار     هزار اي مرد ديندار ز چپ بد پنج

بينـد كـه تـازه     سپس، ويراف ايزدان مهر و رشن را در حالِ رسيدگي به اعمال زني مـي 
در بهشت بـود و  ها پيش درگذشته و  درگذشته بود. زن در برابر ديدگان شوهرش، كه مدت

كـار تشـخيص داده    اكنون به پل فراخوانده شده بود تا ناظر نتيجة داوري زنش باشـد، گنـاه  
كنان به شوهرش چنـگ   كنند كه او را به دوزخ بفرستند، اما او اعتراض اش مي شود. آماده مي
گفته و از بستن چيزي به او ن كند كه چرا در دنيا از لزوم كُشتي زد و به او اعتراض مي اندا مي

زدن در هنگام خوردن) او را منع نكرده است. اقدام زن مـؤثر واقـع    درايان جويشني (حرف
گذارنـد و هـر دو بـه بهشـت      ها و گناهان زن و شوهر را با هم در ترازو مـي  شود؛ كرفه مي
روند. در متن پهلوي داستاني مشابه اين روايت آمده است كه روان مردي را به بهشت و  مي

تقصيرم،  بردند و زن دست در بند كشتي مرد انداخته بود كه من بي ي را به دوزخ ميروان زن
اين تو بودي كه مرا نيكوكاري نياموختي. اما در متن پهلوي گرچه ايـن ترفنـد موجـب بـه     

كننـد تنهـا    تأثير هم نيست؛ مجازاتي كـه بـراي او تعيـين مـي     شود، بي بهشت رفتن زن نمي
رود، هميشـه   گي در دوزخ است. مرد هم گرچه بـه بهشـت مـي   سربردن در تاريكي و گَند

در  ).84 :1382 مـه نا ارداويـراف ( شرمگين است كه همسرش را نيكوكاري نياموخته اسـت 
  ).Antia 1909 : 369-370نيز اين ماجرا مانند متن پهلوي روايت شده است ( پازند

پايـه و   گام از سـتاره  به در متن پهلوي، ويراف را بعد از چينودپل به همستگان، سپس گام
گونه شرح و توصـيفي   برند. بدون هيچ پايه و خورشيدپايه در گام چهارم به گروتمان مي  ماه

كـه در   بيند. درحـالي  هاي بهشت و ويراف، فروهر زرتشت را در گروتمان مي دربارة ويژگي
ه اسـت. در  تفصيل بيان شـد  متن منظوم زرتشت بهرام و در متن منثور گذر از اين طبقات به

كند. در پايان سـفر، او را بـه تماشـاي بهشـت      ويراف از دوزخ ديدن مي نخست ،پازند متن
). انوشيروان مرزبـان از  ibid.: 380شود ( كه وصف بهشت در چند سطر خالصه مي برند مي

وتفصـيل در هفـده بيـت     برد، اما گروتمان را بـه زيبـايي و بـا طـول     طبقات بهشت نام نمي
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بو با انواع گـل   نمايد؛ جايگاهي بسيار خوب و درخشان با درختان بسيار خوش توصيف مي
بيند كـه بـر    تنها فروهر زرتشت را مي جا نه و ميوه و پرندگان زيبا و گوهرهاي فراوان. در آن

تخت نشسته، بلكه پسرانش، ايسدواسـتر، اوروتـت نـر، و خورشـيدچهر، نيـز در برابـر او       
هاي دينـي و اسـاطيري سـاكن در گروتمـان را نـام       فهرستي از شخصيت اند. سپس، ايستاده

گشتاسـب، طهمـورث، هوشـنگ،     ارش، كاوس، كيومرث، فريـدون، شـاه   برد: كيقباد، كي مي
جاماسب سيامك، ايرج، منوچهر، اغريرث، ميديوماه، زوطهماسـب، گرشاسـب، فرشوشـتر،    

هاي آمـده در   كه نام توجه اين البچنگرنگهاجه، اسفنديار، بهمن، داراب، دارا، و سياوش. ج
، و زرتشـت بهـرام پـژدو    پازندهاي پهلوي،  نامه متن انوشيروان بسيار بلندباالتر از ارداويراف

شـود و تنهـا    وضوح در سرودة انوشيروان روايت مي است و داستان پايان كار جمشيدشاه به
ي زرتشت گناه جمشـيد  گويد و با پادرميان منبعي است كه از نتيجة انجام جمشيد سخن مي
  شود:  بخشيده و در جوار زرتشت ساكن گروتمان مي

ــاه  ــن روان شـ ــدم مـ ــيد بديـ  كه بد پرنور و روشن همچو خورشيد   جمشـ
ــود در پـــيش زراتشـــت  ــتاده بـ ــت     سـ ــدش پش ــرد او و ب ــه آزاده بك  ك

شود كـه روايتـي متفـاوت بـا نسـخة       در سرودة انوشيروان، جمشيد ساكن گروتمان مي
شدن  ) است؛ در اين دو نسخه از چگونگي بخشيده31(در  بندهشو صد در  پهلوي روايت

جم سخن گفته شده است؛ او نه در بهشت و در كنار هرمزد بلكه در همستگان جـاي دارد.  
ترين مرد جهان را  كند روان فعال براساس اين متن پهلوي، زرتشت از اورمزد درخواست مي

هاي  انگيز با لباس شكلي بسيار رقت خواند كه به جم را فراميبه او نشان دهد و اورمزد روان 
شود. انـدرزهايي را   ها ظاهر مي رفت در برابر آن كه با زانو و آرنج راه مي مندرس و درحالي

كننـد و هرمـزد و امشاسـپندان او را     دهد توبه و پشيماني قلمداد مـي  كه جم به زرتشت مي
 پهلـوي  روايـت شـود (  همستگان مـي    ورند و پادشاهآ آمرزند و از دوزخ به همستگان مي مي

رسد كه پايان كار جمشيد در سـرودة انوشـيروان بـا روايـت      نظر مي ). به285 - 282: 1390
پـور را سـاخته و    تري از داستان هماهنگ باشد؛ روايتي هندوايراني كه يمة اساطيري يم كهنه

در بهشـت ابـدي در سـاية     شـود و  خود نخستين ميرنده و شاه و سرور جهان مردگان مـي 
 . 3نوازد نشيند و ني مي درخت انجير در كنار ورونه مي

بيند كه براي گناهاني  هايي را مي جا روان رود و در آن ويراف سپس به تماشاي دوزخ مي
هـاي   هايي كه در همـة نسـخه   شوند؛ داستان اي بسيار دردناك شكنجه مي گونه اند به كه كرده

اي كه رشوه گرفته است؛ مردي كـه سـوگند راسـت و     است: قاضي مشترك  نامه ارداويراف
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زدن، مال مردم خوردن، آزاررساندن، حسادت،  دليل تهمت دروغ خورده است؛ كساني كه به
شوند. روايت نسبتاً مفصـل انوشـيروان از    گري، و گناهاني از اين دست مجازات مي روسپي

هاي پهلوي و  اختالف در جزئيات در متنمجازات مردي كه به گاو آزار رسانده بود با كمي 
هم آمده است. گاو از چهارپايان و موجودات بسـيار مهـم و آيينـي در     نامه ارداويراف پازند

 روايـت شدت نهي شده است. در  ويژه زرتشتي، است و آزار آن به باورهاي ايران باستان، به
» ايشان به بيداد رفتـار كننـد   گاو و اسب و ايزد هوم نفرين كنند اگر با«گفته شده كه  پهلوي

بينـد   رسد كه مـي  ). برمبناي متن انوشيروان، ويراف به جايي مي277: 1390 پهلوي روايت(
اند. ورزاي تنومنـدي در برابـر او    وپايش را با زنجير بسته مردي زار و پريشان افتاده و دست

كند او را آرام كند و  ميكه شبان گاو سعي  زند؛ درحالي درپي به آن مرد لگد مي ايستاده و پي
خواهد. او در دنيا برزگري بود صاحب گاوهـاي   مرد هم با فرياد و زاري از مردم كمك مي

داد، بسـيار آزارشـان    ها نمـي  كشيد، آب و علف كافي به آن ها زيادي كار مي بسيار كه از آن
  :بان گاو و گوسفند داشته باشد اي از ايزدان نگه كه هيچ واهمه آن داد بي مي

 ز رام و مــاه بشــنو مــرد بــاهوش   نكرد انديشه از بهمن ابـا گـوش  

دليـل   دهد كه احتمـاالً بـه   تر توجه نشان مي انوشيروان مرزبان به يكي از گناهان بيش
 »خويدوده« رو بودند: آيين رفع تهمتي است كه زرتشتيان از طرف جامعة مسلمان با آن روبه

 پازنـد ) و 86: فصـل  1382 نامـه  ارداويـراف يا ازدواج بـا خويشـاوندان. در مـتن پهلـوي (    
)Antia 1909: 375   يك بند كوتاه به آن داده شده و زرتشت بهرام هم در منظومـة خـويش (

اي به آن نكرده است. ولي در سرودة انوشيروان يك بار از روان زني سـخن   گونه اشاره هيچ
شـود و بـاز از    دائماً به تن او وارد مي ماري خويدوده نكردن يل رعايتدل شود كه به گفته مي

تر به آن پرداختـه   گونه و با شرح بيش شود و دوباره در جاي ديگر داستان دهانش خارج مي
 زهـر  دهـانش  در بريدنـد،  مـي  را دهـانش  و كردنـد  مـي  كـور  را چشمش كه زني. شود مي
دريدند و ديوان با گرز  گزيدند، گرگ و كفتار او را مي اندامش را مي كژدم و مار ،ريختند مي

زدند. پدر و برادر اين زن در دنيا او را به مردي خويشـاوند داده بودنـد،    آهنين به سرش مي
تنها نپذيرفته بود، بلكه پيوندش را با خويشان هم بريده بود و با بيگانگـان خرسـند    اما او نه

رسـد در دورة زنـدگي    نظـر مـي   كـرد و خـودرأي بـود. بـه     نمـي  بود، به حرف موبد گوش
دادند زيـاد بودنـد،    بندي نشان نمي انوشيروان زرتشتيان خودرأي، كه به سنت خويدوده پاي

زيرا او در جاي ديگري نيز حكايتي در اين باره دارد كه مردي هخر و خـون بـه خـوردش    
به ايـن گنـاه كـه بـه او از خويشـان       زدندش، خورد، ديوان مي دادند، اندامش را كرم مي مي
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اي را به خانه آورده بود. او درآخـر توصـيه    دختري داده بودند ولي او نپذيرفته و دختر بيگانه
خويشان زن طلب كن. اين گفتة پيامبر است؛ از خويشان، از عمو و  از برادر، كرده بود كه اي

ونسب ندارد.  وصاً كسي كه اصلاز دايي و عمه و خاله زن بگير. با بيگانه وصلت نكن؛ مخص
   جنس پرواز. جنس با هم وصلت با خويش، معامله با غريب: كبوتر با كبوتر باز با باز/ كند هم

برند. توصـيف قيافـة اهـريمن در قعـر تـاريكي از       سپس، ويراف را به ژرفاي دوزخ مي
اهـريمن  هـا   يـك از نسـخه   فرد متن انوشيروان است. در هيچ هاي جذاب و منحصربه بخش

اي  توصيف نشده است، ولي اهريمن در سرودة انوشيروان داراي تني قيرگون، بدبو، و چهره
  بسيار زشت است و خرطومي دارد مانند فيل:

ــاره  ــن دگــر چــون پ ــرفتم م ــت    اي راه ب ــدم زش ــاه  بدي ــايي همانگ ــر ج  ت
 ســروش و آذرم بــرده مــرا پــيش      سياهي بـود و تـاريكي ز حـد بـيش    

ــب  ــك عجاي ــدم ي ــا  بدي ــدر آنج ــا      ان ــدم او در آنج ــو دي ــدم چ  فرومان
 اش روي سياه و زشت بود هم بد تيره   تن او بـد چـو قيـر و گَنـده بـدبوي     
ــوم آن دد  ــدي خرط ــيالنش ب ــوش اي رد     چــو پ ــدم بيهـ ــد او شـ  ز گَنـ

اند.  اهريمن با اين هيئت در قعر دوزخ نشسته و زن و مردي هم بر روي زانوانش نشسته
نمـايي در شـيوة گـزارش     است. نوعي واقعيت ها شكّاكي، بدديني، و آشموغي بوده  آنگناه 

شود كه گويي در زندگي عادي و در زمان حياتشان از روي ناباوري اين اشـخاص   ديده مي
ها احتمـاالً   آمده آن كردند و زماني كه موضوع بهشت و دوزخ پيش مي  با ديگران مجادله مي
اند اصالً دوسـت دارنـد دوزخـي باشـند و بـا       گفته مسخر گرفته و ميت ناباورانه بهشت را به

نشين شوند. نشستن بر روي زانوي اهريمن تا رستاخيز تاوان خواست خودشان  اهريمن هم
  در دنيا بوده است:

 خواهم همـي آن پـاك يـزدان    نمي   بگفت او من روم در پيش شـيطان 
 اين زمان در جايگه تاركنون است    از آن در دوزخ اين زن شد گرفتار
ــين  ــن ب ــا روز رســتاخيز اي ــود ت  نشيند زانوي شيطان همچين [كذا]   ب

گناهان ديگري كه از نظر راويان اين متون، ازجمله انوشيروان مرزبان، از بدترين گناهان 
اند كه بايد در بدترين جاي دوزخ قرار گيرنـد،   ها كساني دهندگان آن رفته و انجام شمار مي به

رود؛ مردي كه هنگام دشتان بودن زنش بـا او   پاي و با يك كفش راه مي مانند كسي كه برهنه
برد؛ كسي كه فـرد پرهيزگـاري را    كند؛ كسي كه فرمان پدر، مادر، و استاد را نمي ي مينزديك
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راي، حاسـدان و   كـاران زشـت   كه آتش بهرام را بكشد؛ ناسپاسان، افسوس قتل برساند؛ آن به
  كار.  كن، و دروندان گناه وران و اژگهانان، متكبران مني خشمگانان، كينه

  شود.  رسد و او از خواب بيدار مي پايان مي ل بهسفر ويراف با بازگشت به چينودپ
  

  هاي سبكي . ويژگي3

اي كه  دست يازيد كه شعر فارسي در دوره نامه ارداويرافانوشيروان مرزبان در زماني به نظم 
عصر شاعراني چون صائب تبريزي و بيـدل   نام گرفته بود قرار داشت. او هم» سبك هندي«

رسـد   نظر مـي  به كردند. اما  اي را در حوزة شعر عرضه مي قهساب دهلوي بود كه شيوة نو و بي
گونه تأثيري در ذهن و زبان انوشيروان نگذاشته بود. او پيـرو جريـاني    اين جريان ادبي هيچ

رفت. درواقـع، اشـعار زرتشـتيان     شمار مي بود كه زرتشت بهرام پژدو نمايندة برجستة آن به
زرتشــت بهــرام شــاعري متوســط بــود. او رفــت.  ايــران و هندوســتان مســير خــود را مــي

را در بحر هزج مسدس سرود و انوشيروان مرزبـان همـين بحـر را در نظـم      نامه ارداويراف
خود برگزيد. اشعار زرتشت بهرام از نظر ادبي داراي اشكاالتي بـود. از بـاب    نامة ارداويراف
تـر و   ظـم انوشـيروان پررنـگ   ؛ اين ايـراد در ن 4برد ايراد داشت كار مي هايي كه به  نمونه، قافيه

  قافيه كرده است: هم» چارم«را با » عالَم«تر بود. مثالً،  نمايان
 روانش آمد آنجا بـام چـارم     زنش آن روز رفته بد ز عالم

  »:ظالم«را با » عالَم«يا 
 نكردي منـع مـا را مـرد ظـالم       چو بي كستي برفتم من ز عالم

تـوان اصـالح كـرد.     هاي انوشيروان مي تغيير در سرودهبرخي اشكاالت وزني را با كمي 
نويس يا بدفهمي او برخي ابيات را از قاعدة وزن خارج كرده  رود كه اشتباه نسخه احتمال مي

اي است كه نشان  گونه است و به مصنف آن ربطي نداشته است. هرچند شيوة بيان روايت به
حدي ابتدايي است كـه بعيـد    ي ايرادات بهتوجهي ناظم به جنبة ادبي نوشته دارد، برخ از بي

چه در اصطالح علم بالغت  طور كلي، آن به است انوشيروان مرزبان از آن غفلت كرده باشد.
شود در اين منظومه بسيار است، كه بالطبع وزن و قافيـه را نيـز    به آن ضعف تأليف گفته مي

  دربر گرفته است. از باب نمونه:
 بريدند و زدندش هر دو آن را   زدنــدش خنجــر آن انــدام او را
 نيازارند ايشان سـگ بـه دنيـا      به خلقان گو كه تا دانند ايـن را 
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  اي معيوب به نامي افزوده است: كردن قافيه يا الف اطالق را براي درست
 هميدون بهمن و داراب و دارا   چو چنگرنكهاجه و اسـفنديارا 

  يا:
 آدر خوره هم از سروشاهم از    بپرســيدم مــن از احــوال او را

زند «گويد از  دانسته است. مي آيد كه او پهلوي مي از گفتة انوشيروان در متن چنين برمي
احتمـاالً بـه خـط پهلـوي يـا پازنـد آن را       » ز اُزوارش«يعني كتابي به زبان پهلـوي و  » دفتر

  است:  خوانده
 دو تن دستور با من بود همبـر    كتــابي خوانــدم از زنــد دفتــر

ــة او    ويراف و هم از احوال مينـو ز  ــدم قص  ز اُزوارش بخوان

طوركـه از   زرتشت بهرام پژدو اما معلوم نيست كه به پهلوي آشنا بوده اسـت يـا نـه. آن   
نظم نكشـيده اسـت و مـتن     آيد، اين داستان را مستقيماً از متن پهلوي به هاي او برمي سروده

به دست او رسيده و  نامه زرتشتراه  است كه همنامة منثوري بوده  مورداستفادة او ارداويراف
). بسياري از مطالبي كـه انوشـيروان   164: 1386او همت به نظم آن گمارده است (آموزگار 

هاي  گوش و گروتمان و تعدد شخصيت مرزبان در متن منظوم خود آورده، مانند سگ زرين
ريمن در قعـر دوزخ، و  راه جمشيد كه گناهش بخشيده شده، تصوير اه مهم اساطيري آن هم

مواردي ديگر، در متن پهلوي و پازند فعلي وجود ندارد. احتماالً، متن مورداستفادة او غير از 
  هاي موجود بوده است.  متن

اي كـه از بهشـت يـا دوزخ     انوشيروان مرزبان، ويراف بـا هـر صـحنه    نامة ارداويرافدر 
پرسد؛ گويي به نوعي التـزام   سؤالش را ميراه خود  بردن از دو ايزد هم شود با نام رو مي روبه

اي نام ايزد سروش و ايـزد آذر را در مصـرعي بگنجانـد. در همـة مـتن       گونه كرده بود كه به
كه زرتشت بهرام خود را مقيد به اين  بردن از اين دو ايزد وجود دارد؛ درحالي بندي به نام پاي

  در گزينش اين ويژگـي سـبكي بـي   شك، منابع پهلوي و فارسي آنان  التزام نكرده است. بي
ويـژه فعـل، اسـت كـه در      هاي ادبي متون فارسي ميانه تكرار، به تأثير نبوده است. از ويژگي

رنگ شده و حتي مخلّ فصاحت و بالغت  تدريج اين سنت ادبي كم فارسي پس از اسالم به
گناه كـرد  اين تن چه «شود:  شمرده شده است. در متن پهلوي پرسش ويراف عيناً تكرار مي

و پاسخ دو ايزد كه هميشه با اين عبـارت  ». كند كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي
رسـد در چگـونگي روايـت     نظر مـي  به». gōwēd srōš ahlaw ud ādur yazd«شود:  شروع مي
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انوشيروان ويژگي سبكي ادبيات پهلوي تأثير گذاشـته و او ازسـويي ماننـد مـتن پهلـوي از      
روي از سنت ادبي زمان خود،  ديگر به پي برد و ازسوي وش و آذر همه جا نام ميايزدان سر

تابد، آن بيت را هربـار در يـك سـاختار     شدة ادبي برنمي كه تكرار را مگر در اصول تعريف
  كند:  نحوي متفاوت عرضه مي

 به من گفتند ايشان شـاد و خـرم     سروش ايـزد بـا آدر ايـزد آنـدم    

  يا
 كه اي ويراف بشنو راز ايـن مـرد     سروش و آدر ايزدبه من گفت آن 

  يا
 سروش و آدر ايزد هر دو هميـار    به من آن هر دو تن گفتند گفتـار 

تأثير زبان پهلوي در برخي واژگان نيز آشكار است، از برخي نام ايـزدان و اصـطالحات   
» خراستر«، »برشنوم«، »پادفره«، »چينودپل«، »كشتي«، »گروتمان«، »اشو«خاص زرتشتي مانند 

كه بگـذريم، واژگـان ديگـري در مـتن     » امشاسفندان«، »پتت«، »دشتان«، »دروند«(خرفستر)، 
كـه بـا   » پسينمال«و » پشنمال«وجود دارد كه از متن پهلوي به نظم او وارد شده است، مانند 

  ورداستفادة ژينيو، مطابقت دارد:نسخة هوگ، م
 يشان راست هوچشمي نه نگريدبد   به پيشنمال و پسـينمال خـود ديـد   

 uš hučašmīhā ud rāstīhā abar pēšēmāran ud pasēmālān nē«عبارت پهلوي چنين است: 

nigērēd« 

  است:» شور«را كه پهلوي » سور«يا واژة 
 از آنش كـرد يـزدان چشـم او كـور       بدش بر رشك چشمش بود پرسور
 نزديـك و از دور بخواند نـام حـق      هر آن كس چشم او باشد ورا سـور 

زد كه  بست و هنگام غذاخوردن حرف مي يا درمورد مجازات زني كه در دنيا كشتي نمي
كرد. در متن پهلوي آمده اسـت كـه مـردي را بـه دليـل       شوهرش را از اين بابت مالمت مي

 نامـه  ارداويـراف كردنـد (  زدن در هنگام خوردن) سخت مجازات مي درايان جويشني (حرف
  را انوشيروان از متن پهلوي گرفته است:» درايان«، واژة )23: بند 1382

 نكــردي نهــي مــن اي مــرد دانــا   درايان چون بخوردم خوردني را
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» اُزوارش«(تناپوهـل)،  » تناول«(خويدوده)، » خيتورث«، »مهر دروج«، »هخر«هاي  و واژه
  كه از متن پهلوي به نظم او وارد شده است.» آگاه هروسپ«(خط پهلوي)، و 

انوشيروان مرزبان هم در مقايسه با اثر زرتشـت بهـرام    نامة ارداويرافهاي عربي  واژه
تـر كلمـات عربـي در قـرن      سبب نفوذ بـيش  تواند به پژدو درخورتوجه است كه البته مي

كـار   ضرورت وزني و در جايگاه قافيه بـه  هاي عربي به تر واژه يازدهم هجري باشد. بيش
  رفته است:

 گشتي فضـيحت  كه اينجا گه نمي   من خود نصيحتكردي تو با  نمي

  يا:
 نكردي منـع مـا را مـرد ظـالم       چو بي كستي برفتم من ز عالم

شود هم ايراد قافيـه. يـا در    بينيم، در هر دو نمونه هم ضعف تأليف ديده مي كه مي چنان
  بيت زير، كه ايراد وزن هم دارد، قافيه دو واژة عربي است:

 كشد پادفره هـم رنـج و زحمـت      ينـد عقوبـت  چنين تا تن پسـين ب 

و » قاتـل «، و »ظـالم «و » سـالم «، »مالمت«و » قيامت«جز كلمات عربي ديگري نيز مانند 
الي ابيـات نيـز    كار برده است، در البه ها را به دادن به قافيه آن سبب تنوع كه شاعر به» جاهل«

ه «، »نظـم «، »اصـل «، »حرمـت «، »مكافـات «، »تغضّـب «، »موكل«هاي عربي مانند  واژه قصـ« ،
دليـل   كار رفته كه شايد اين واژة آخر بـه  به» وصلت«، و »تعصب«، »حاسد«، »حسد«، »خلق«

معامله بـا غريـب، وصـلت بـا     «شكل  المثلي كه امروزه به عنوان ضرب كاربرد همگاني كه به
  ضرورت وزن در نظم ناظم راه يافته است: شناسيم، به مي» خودي

 ز مــن بشــنو همــه ايــن پنــد اردا   صلت و بيگانه سوداز خويشان و

  كار برده است: را به» اب و ام«، »پدر و مادر«جاي  طور در بيت زير كه به و همين
 نبرد اين بـدتن بيهـوش بيـداد      همي فرمـان اب و ام و اسـتاد  

جامعـه،  هـا در   دليل كـاربرد عـام آن   برخي هم اصطالحات ديني و اسالمي است كه، به
ها استفاده كرده اسـت. از بـاب نمونـه، واژة     ضرورت شعر از آن انوشيروان مرزبان گاهي به

  »:اهريمن«به جاي » شيطان«
 شد اينجا منزلش در پيش شيطان   چو بد شـكّاك او در راه يـزدان  
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  »:دوزخ«به جاي » جهنتم«يا گاهي » جهنّم«يا 
ــي ــا م ــنّم بگفت ــن در جه  انش گفته بد همهمي خود با زب   روم م

ــتم    گنه را بخـش كـرده نيـز آن دم    ــرده در جهن ــان زن را نب  هم

بينـيم كـه    را مـي » سفراين«كار برده، واژة  به» رستاخيز«جاي  را به» قيامت«و در بيتي كه 
  ، طبقة هفتم و بدترين جاي جهنّم است:»السافلين اسفل«مصحف 

  در سـفراين بماند تا قيامـت     رسد پادفره نونـو بـه نفـرين   

كند ناظم آن قصد خلق يك اثر ادبـي نداشـته    اي است كه مشخص مي گونه شيوة بيان به
كه در ابتداي متن آمده، هدف اصلي او تكميل كار زرتشت بهرام پژدو بوده  گونه است، همان

هـاي   نظم درآورده است. به همين دليل، از پيرايـه  ترين شكلي هم به است و آن را به روشن
اهميت اسـتفاده نكـرده    هاي لفظي جز چند مورد بي خالي است، از صور خيال و بازيادبي 

  صاف تشبيه كرده است:مرواريد است. از باب نمونه، در آغاز متن نظم خود را به 
ــراف  ــويم از ارداي وي ــديثي گ  كنم نظمش يكايك چون در صاف   ح

  تشبيه شده است: گوش، كه ويراف در آغاز سفرش ديد، به كوه آهن يا سگ زرين
 تنومنــدي بســان كــوه آهــن   به زنجير زرينش بسته گردن

اي  و داراي پيشينه شاهنامهيا تشبيه جمشيد به خورشيد، كه تصويري است پركاربرد در 
  بسيار كهن:

ــاه جمشـــيد   كه بد پرنور و روشن همچو خورشيد   بديـــدم مـــن روان شـ

شود كه مانند ديباچة متن  در بيت زير ديده مي تنها مورد استعاره در ابيات پاياني منظومه
، كـه اسـتعاره در فعـل اسـت، كـالم      »سـفتم «نظم خود را به مرواريد مانند كرده و بـا واژة  

  تصويري نسبتاً شاعرانه يافته است:
 به اُزوارش ببد اين نظـم سـفتم     همين نقدي كه من ديدم بگفتم

اي در  وم تقليدي است و خالقيت شاعرانههمين تعداد معدود صور خيال در اين اثر منظ
شود. شايد بتوان گفت نهايت هنرش را در بخش پاياني در اين بيت نشان داده  آن ديده نمي

  رواني كرده است: كه با نام خود در يك جناس لفظي از خوانندگان نظمش طلب انوشه
 انوشيروان به نوشيروان رسانند   بكردم نظم تا خلقان بخواننـد 
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  گيري نتيجه. 4
اي بود كـه انوشـيروان، از دسـتوران     در ميان جامعة زرتشتي انگيزه نامه ارداويرافمحبوبيت 

كرماني، را در سدة يازدهم هجري به اين فكر بيندازد كه او هـم در روايـت مـاجراي سـفر     
 نامـة  ارداويـراف ويراف به آن جهان طبع خود را بيازمايد. انوشـيروان مرزبـان كرمـاني، كـه     

چه او در  دانست، تصميم گرفت آن شت بهرام پژدو را در روايت كامل داستان ناكافي ميزرت
دادن ايـن كـار    اي كه او در انجام نظمش نياورده نقل كند. احتماالً، گذشته از احساس وظيفه

تـأثير نبـوده     اش در ايـن تصـميم بـي    كرده، شرايط اجتماعي روزگار او و عالقة شخصي مي
موضوعات چون توصيه به ازدواج با خويشاوندان و آزارنرسـاندن بـه   است. تفصيل برخي 

دهد؛ احتمـاالً   حيوانات چون سگ و گاو از حساسيت او به محيط اجتماعي اطراف خبر مي
ديگر، بـه موضـوعاتي    در عصر او از موضوعات مهم در جامعة زرتشتي بوده است. ازسوي

هاي پهلوي و فارسي توجـه نشـان    هتر از نمون هاي اساطيري بيش چون اساطير و شخصيت
افراسياب پسـر   يا داستان جمشيد و جمهبه آثار ديگر او، چون داستان  داده است كه باتوجه

مند بـوده و اشـارات    هاي اساطيري عالقه ، معلوم است او شخصاً به اساطير و داستانپشنگ
  دانسته است. زرتشت بهرام را كافي نمي

هاي ادبي زمان  ر فارسي جايگاه بلندي ندارد و از جريانانوشيروان مرزبان هرچند در شع
خود هيچ تأثيري نگرفته است، نظم او از نظر بررسي تاريخي شعر فارسي زرتشـتي حـاوي   

نظم كشيده پر از واژگـاني اسـت كـه از زبـان پهلـوي       اطالعات مهمي است. اثري كه او به
غيرزرتشتي ديگـر معمـول نيسـت و از     يادگار مانده؛ واژگاني كه در گفتار و نوشتار مردم به

زرتشت بهرام پژدو ديده  نامة ارداويرافنظر كثرت كلمات عربي كه در نظم او در مقايسه با 
هاي عربي مؤثر بوده است  تر واژه شود نشان از آن دارد كه هم گذشت زمان در نفوذ بيش مي

دغدغـة شـاعران و   هاي چهـارم و پـنجم هجـري،     نويسي ديگر، مانند سده و شايد هم سره
  مند به ايران باستان نيست.  نويسندگان عالقه

  

  ها نوشت پي
 

» ويـراز «كـار بـرده اسـت و     قرائت سنتي اين نام است كه انوشيروان مرزبان هم طبعاً به» ويراف. «1
براي اين نام مطرح كرده اسـت (در ايـن بـاره،     اوستار اي د قرائتي است كه بارتولومه برپاية واژه

  ).15: 1382 نامه ارداويرافبنگريد به 
 ، پژوهش فيليپ ژينيو، را دكتر ژاله آموزگار به فارسي ترجمه كرده است (بنگريـد بـه  نامه ارداويراف. 2

  ).1382 نامه ارداويراف
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  .289 - 296: 1377سن  به كريستنتر از روايت هند و ايراني جم، بنگريد  . براي آگاهي بيش3
هاي زرتشت بهرام پژدو را ذكر كرده اسـت. بـراي آگـاهي     . دكتر محمد معين برخي ايرادات قافيه4

  .227، 2: ج 1384تر، بنگريد به معين  بيش
  
  نامه كتاب
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 .11و  10، دورة جديد، ش كرمان باهنر شهيد دانشگاه انساني علوم
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